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چکیده
ازدواجهاي خویشاوندي والدین به عنوان یک عامل مهم در بروز انواع معلولیتهاي فرزندان نقش مؤثري
ایفا مینماید که می تواند کیفیت و رضایت زناشویی این خانوادهها را تحت تاثیر قرار دهد .هدف پژوهش
حاضر بررسی دغدغههاي داشتن فرزند معلول و کیفیت و رضایت زناشویی خانوادههاي خویشاوند بود .بدین
منظور با روش مروري متون اصلی شامل کتابها و مقالههاي علمی معتبر در این زمینه بین سالهاي  1397تا
 1385از پایگاههاي اطالعاتیِ نورمگز ،مگ ایران ،SID ،سیویلیکا استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت .جستجو در این پایگاهها با کلید واژههاي رضایت زناشویی ،فرزدان با نیازهاي ویژه ،ازدواج
خویشاوندي بود .مرور ادبیات پژوهش نشان داد در خانوادهها یی که ازدواج خویشاوندي دارند ،نگرانی و
دغدغه بیشتري نسبت به داشتن فرزند معلول دارند که می تواند کیفیت و رضایت زناشویی آنها را تحت تاثیر
قرار دهد ..همچنین برخی پژوهشها نشان دادند که کیفیت و رضایت زناشویی در خانوادههاي خویشاوند
زمانی بیشترین تاثیر را میپذیرد که فرزند معلولی در خانواده باشد .بر اساس مرور ادبیات پژوهش میتوان
گفت ازدواج خویشاوندي میتواند با استرس و نگرانی هایی در مورد داشتن فرزند معلول همراه باشد .البته
 .1دانشجوي دکتراي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران،
ایران.
 .2دانشیار گروه روانشناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
samanisiamak@gmail.com
 .3استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران.
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لزوما نگرانی در مورد داشتن فرزند معلول ،کیفیت و رضایت زناشویی در خانوادهاي خویشاوند را تحت تاثیر
قرار نمیدهد .به طور کلی ازدواج خویشاوندي به علت تبعاتی که به دنبال دارد ،توجه بیشتري را از سوي
پژوهشگران ،متخصصان بالینی و پزشکان این حوزه میطلبد .سایر کاربردهاي نظري و شواهد تجربی در
ارتباط با ازدواج خویشاوندي در متن مقاله بهتفصیل بیان شدهاند.

واژگان کلیدی :ازدواج خویشاوندی ،دغدغههای معلولیت فرزندان ،کیفیت و رضایت زناشویی.

مقدمه
خانواده با هدف همبستگی و تعهد بین زن و مرد و به منظور پرورش فرزندان ،مدیریت
عاطفی ،اقتصادي ،آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره به وجود میآید .در واقع ،خانواده به
عنوان اولین نهاد اجتماعی ،مهمترین و بیشترین تأثیر را رشد و پرورش افراد خانواده دارد .به
تبع اهمیت خانواده ،ازدواج به عنوان اصلیترین عنصر تشکیل این نهاد ،اهمیتی مشابه دارد.
ازدواج پدیده اي است که از یک سو به نیازهاي طبیعی وابسته است اما از سویی دیگر
دستخوش هنجارهاي جامعه ،نگرشها و ارزشهاي حاکم بر آن میباشد (موفق.)2016 ،1
یکی از شیوههاي ازدواج که در کشورهاي خاورمیانه به ویژه ایران رواج بیشتري دارد،
ازدواجی است که در آن زن و مرد یک جد مشترک دارند .این نوع ازدواج به عنوان یکی
از مشخصههاي شدت ارتباط و تعامل میان خانواده و شبکه خویشاوندي میباشد (کاظمی،
 .)1390میزان ازدواجهاي خویشاوندي در جوامع مختلف بسته به مذهب ،فرهنگ و
جغرافیاي آن متفاوت است .ازدواج خویشاوندي در برخی از اقوام ،به ویژه در بین مردم
آسیایی ،آفریقایی و آمریکاي التین به عنوان یک ارزش محسوب میشده است .به طور
کلی ،مسأله ازدواج خویشاوندي از دیر باز مورد توجه ادیان ،جوامع و فرهنگهاي مختلف
بوده است .از این منظر ،منظور از ازدواج خویشاوندي ،امکان ازدواج نوههاي پسري و
دختري پدربزرگها و مادربزرگها با یکدیگر است .به عبارت دیگر مقدور بودن ازدواج
پسرعموها با دخترعموها ،پسرخالهها با دخترخالهها ،پسرداییها با دخترعمهها و پسرعمهها با
دخترداییها .در واقع مسأله ازدواج خویشاوندي زمانی میتواند به صورت جدي مطرح باشد،
که پدربزرگها و مادربزرگها از بیشترین اقتدار عاطفی و روانی برخوردار بوده ،برادرها و
خواهرها صمیمیترین رابطهها را داشته باشند .در سایة چنین روابط خوشایندي است که
1. Movafagh
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عموزادهها و خالهزادهها و داییزادهها و عمهزادهها فرصت شناخت متقابل و ابراز عالقه
نسبت به یکدیگر را مییابند .در فرهنگ و ارزشهاي اسالمی ،ازدواج خویشاوندي بالمانع
اعالم شده است ،اما باید توجه داشت که بالمانع بودن این قبیل ازدواجها لزوما به معناي
توصیه و تشویق آن نیست .به عنوان مثال پیامبر اسالم (ص) فرمودهاند :با اقوام نزدیک ازدواج
نکنید ،زیرا فرزندان این گونه ازدواجها ممکن است الغر و نحیف و آسیبپذیر باشند
(افروز .)1389 ،در ایران ازدواجهاي خویشاوندي در مناطق مختلف کشور بسیار رایج است
که فراوانی کودکان معلول از جمله ،کودکان آهستهگام ،نابینا و ناشنوا را افزایش میدهد.
بررسیهاي انجام شده در مدارس عادي بیانگر این حقیقت است که در مدارس عادي
شهرهاي بزرگ مانند تهران فقط حدود 10درصد والدین دانشآموزان عادي ازدواج
خویشاوندي داشتهاند .در حالی که ازدواج خویشاوندي والدین کودکان با معلولیت به طور
بسیار معنادار بیشتر از والدین کودکان مدارس عادي است ،در واقع بیش از  4برابر (افروز،
 .)1382ازدواج خویشاوندي نه تنها احتمال مبتال شدن فرزندان به بیماريهاي ارثی را افزایش
میدهد ،بلکه باعث ازدیاد این بیماريها و ژنهاي بیماريزا در نسلهاي آینده میشود .در
برخی از روستاهاي دورافتاده که ارتباط با سایر نقاط کم و شیوع ازدواج خویشاوندي در
میان ساکنین آنها زیاد است ،درصد زیادي از مردم به بیماريهاي ارثی نظیر نابینایی،
ناشنوایی ،آهستهگامی و بیماريهاي متابولیکی مبتال هستند .در یک ازدواج خویشاوندي از
نوع درجه ( 3مانند ازدواج دخترعمو-پسرعمو ،دختر خاله-پسر خاله ،دختر عمه-پسر دایی،
دختر دایی–پسرعمه) ،طرفین داراي تعداد زیادي ژن مشابه هستند که ساختمان فیزیکی و
شیمیایی این ژنها یکسان است .بنا بر این امکان این که تعداد زیادي از این ژنها سلولهاي
جنسی هر دو والد را تحت تأثیر قرار داده و به صورت بیماري ارثی در فرزندان ظاهر شود،
بسیار زیادتر از ازدواج غیرخویشاوندي است .اگر هر دو والد تحت تأثیر آلودگی محیط قرار
گیرند و یا در معرض عوامل جهشزاي مشابه واقع شوند امکان ایجاد جهش 1در هر دو وجود
دارد .یعنی حتی اگر طرفین در هنگام ازدواج ژنهاي بیماري زاي نهفته مشابه نداشته باشند،
پس از ازدواج امکان ایجاد جهش توسط عوامل جهشزا در سلولهاي جنسی هر دو وجود
دارد .زیرا ساختمان تعداد زیادي ژن در هر دو مشابه است .پس در مقابل عوامل جهشزاي
مشابه که روزانه از طریق هوا ،آب ،غذا و تشعشعات وارد بدن میشوند عکسالعمل یکسان
1. mutation
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نشان داده و دچار جهش خواهند شد ،بنا بر این احتمال بیماري کودکان در نتیجه جهش
جدید ،در ازدواج خویشاوندي خیلی بیشتر ازدواج غیرخویشاوندي است .ازدواج میان
خویشاوندان نزدیک به طور وسیع و گستردهاي با نابهنجاريهاي ژنتیکی کودکان در بدو
تولد مانند ناشنوایی ،نابینایی ،اختاللهاي رشدي ،بیماريهاي مربوط به ناهنجاريهاي
خونی و نارسائیهاي قلبی مادرزادي ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد .با وجود مزایاي
اجتماعی و اقتصادي ازدواجهاي خویشاوندي ،ژنتیک پزشکی دربارة این گونه ازدواجها
به مفاهیم مهمی اشاره میکند .زیرا فرزندان زوجهایی که خویشاوند هستند به دلیل شباهت
ژنهايشان به احتمال زیاد جور تخم (هموزیگوت) بوده و اختاللهاي ژنتیکی نهفته
خطرناکی را به ارث خواهند برد .در چند دهة اخیر بر اثر تحوّالت بسیار سریع تکنولوژي
و ماشینی شدن روزافزون زندگی بشر و ازدیاد انواع آلودگیهاي فیزیکی و شیمیایی و نیز
به دلیل افزایش عوارض جانبی درمانها و داروها و عوامل مشابه ،ازدواجهاي خویشاوندي
(همخون) عواقب و پیامدهاي جدیدي حاصل کرده است که یکی از مظاهر بارز آن ،بروز
انواع بیماريهاي نوظهور ارثی میباشد .این بیماريها اکثرا از وقوع تغییرات شدید و
ناگهانی در ژنها به صورت جهش ناشی میشوند و در نتیجة مشابهتِ وراثتی موجود بین
زوجین خویشاوند ،بر وسعت دامنه و شدّت آنها افزوده میشود (کتابی ،1380 ،به نقل از
افروز .)1382 ،در نتیجه ،تولد کودک معلول میتواند در خانوادههاي خویشاوند شیوع
باالتري داشته باشد .در همین راستا ،شیوع انواع اختاللهاي در میان فرزندان حاصل از
ازدواجهاي خویشاوندي بیشتر از شیوع این اختاللهاي در بین فرزندان حاصل از ازدواجهاي
غیرخویشاوند است (نعمتی ،افروز ،عسگري و غباري بناب.)1391 ،
مطالعات انجام شده در دانشگاه میشیگان 1امریکا در بارة وضعیت زوجهاي خویشاوند و
شرایط ذهنی و روانی فرزندان آنها در مدتی حدود سی سال ،بیانگر این حقیقت است که
فرزندان ازدواج خویشاوندي (عموزادهها و خالهزادهها) در مجموع  3درصد بیشتر از دیگران
دچار آسیبهاي جسمی و ذهنی بودهاند .در این تحقیق جامع پژوهشگران به این نتیجه
رسیدند که میزان مرگ و میر یا معلولیت فرزندان والدین خویشاوند تا سن ده سالگی 11/5
درصد و در بین فرزندان والدین غیر خویشاوند  8درصد بوده است .تحقیقی که در انگلستان
دربارهي مرگ و میر نوزادن صورت گرفته ،حاکی از آن است که  96درصد نوزادان ازدواج
1. university of michigan
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خویشاوندي و  98درصد فرزندان ازدواج غیرخویشاوندي در یک سال اول زندگی از
سالمت کامل برخوردار بودهاند ،یعنی  2درصد تفات میان این دو گروه وجود داشته است
(افروز.)1389 ،
فراوانی معلولیت و نارساییهاي مختلف از جمله ناشنوایی و نارساییهاي تحولی و
شناختی در کشورهایی که ازدواجهاي خویشاوندي رایج است ،بیشتر گزارش گردیده است.
میزان شیوع ازدواجهاي خویشاوندي در جهان متفاوت است ،کمترین میزان با  1درصد در
غرب اروپا شمال امریکا و اقیانوسیه ،و بیشترین میزان با  25درصد در شمال افریقا ،مرکز و
جنوب آسیا و خاورمیانه گزارش گردیده است .ایران یکی از کشورهایی است که باالترین
میزان ازدواجهاي خویشاوندي را داراست .بر اساس تحقیق زمینهیابی سال  2002مرکز باروي
ایران ،از دههي  1970تا  1990میالدي شیوع ازدواجهاي خویشاوندي در ایران افزایش یافته
است .عبدلفتاح و مختار ،)2001( 1از باال بودن میزان ازدواجهاي خویشاوندي در کشورهاي
خاورمیانه سخن میگویند و براي مثال شیوع آن را در مصر  68درصد گزارش میکنند .این
آمار براي کشورهاي دیگر منطقه به این ترتیب است ،عربستان  57/7درصد ،جنوب اردن
 58/1درصد ،امارات متحده عربی  50/5درصد ،یمن  47درصد ،کویت  54/4درصد و عمان
 35 /9درصد (نعمتی ،افروز ،عسگري و غباري بناب.)1391 ،
وزن نوزاد هنگام تولد عامل مهمی در سالمت کوتاه مدت و بلند مدت آنان است.
برخی پژوهشها نشان میدهند که نوزادان حاصل از ازدواجهاي خویشاوندي داراي وزنی
کمتر بوده و هنگام تولد بیشتر در معرض مرگ و میر قرار دارند .مطالعة مستمر 10289
نوزاد تازه متولد شده در  8بیمارستان شهر بیروت در لبنان ارتباط منفی بین ازدواج
خویشاوندي و وزن کم کودک را در هر سنی از بارداري نشان داد و هیچ اختالف معنادار
مهمی بین کاهش وزن بین نوزادان حاصل از ازدواجهاي خویشاوندي نزدیک و دور
مشاهده نشد ،ولی نتایج نشان داد ازدواج خویشاوندي حدود  1/8درصد منجر به کم وزنی
کودک هنگام بارداري شده و تأثیرات بسیار بدي بر رشد جنین خواهند گذاشت (ممتاز،
تمیم .)2007 ،2ازدواجهاي خویشاوندي با درجات مختلفی در سراسر دنیا صورت میگیرد،
میزان این ازدواجها در ایران حدود  40درصد میباشد ،که این امر احتمال بروز تعداد
1. Abdel Fattah & Mokhtar
2. Mumtaz & Tamim
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زیادي از بیماريهاي ژنتیک از جمله انواع ناشنوایی را افزایش میدهد .بنابر آمار موجود،
ناشنوایی پس از عقبماندگی ذهنی ،رتبه دوم معلولیتها را در ایران به خود اختصاص
داده است و این در حالی است که طبق آمار سال  2008در انگلیس از هر  1000تولد  1تا
 1/2درصد نوزادان با کاهش شنوایی مادرزادي به دنیا میآیند .ناشنوایی شایعترین آسیب
حسی-عصبی در انسان است و علل محیطی و ژنتیک بسیاري دارد موارد ژنتیک به صورت
نشانگانی و نانشانگانی است .حدود  80درصد موارد نانشانگانی به صورت اتوزوم نهفته به
ارث میرسند .تأثیر ازدواجهاي خویشاوندي در ناشنوایی و کمشنواییهاي ارثی ،به خوبی
مطالعه و ثبت شده است و به دلیل شیوع ازدواج خویشاوندي در ایران ،مطالعه ناشنواییهاي
نانشانگانی اتوزوم نهفته در خانوادههایی که داراي ازدواجهاي مکرر خویشاوندي و تکرار
ناشنوایی در فرزندان هستند ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .به گفته پژوهشگران
 70درصد علت ناشنوایی وکمشنوایی ،ازدواجهاي خویشاوندي است و این رقم در برخی
استانها که ازدواج خویشاوندي بیشتري دارند تا  85درصد نیز افزایش مییابد .در پژوهش
نیکبخت ،ناظري و امیري ( )1384در مدارس ابتدایی باغچهبان تهران میزان ازدواج
خویشاوندي والدین دانش آموزان  63/6درصد و در مطالعه لطفی ،مهرکیان و جعفري ()1380
شیوع ازدواج خویشاوندي در والدین کودکان ناشنوا و کمشنوا  62/9درصد گزارش شده
است .بنا بر این ،با مقایسه این ارقام میتوان متوجه شد که میزان ازدواج خویشاوندي در
میان والدین کودکان نا شنوا و کمشنوا به طور قابل توجهی بیشتر است .ضمن این که با
مقایسه این درصد از ازدواجهاي خویشاوندي در ایران با آماري که در کشور آمریکا از
ازدواج خویشاوندي وجود دارد .مشخص میشود که میزان ازدواج خویشاوندي در ایران
به طور قابل توجهی باالست که منجر به تولد کودکانی با انواع اختاللهاي ژنتیکی میشود
(امینی و کمالی.)1388 ،
ازدواج به عنوان مهمترین و اساسیترین رابطهي بشري توصیف شده است ،زیرا
ساختاري اولیه براي بنا نهادن خانواده و تربیت کردن نسل آینده است .یکی از جوانب
بسیار مهم یک نظام زناشویی ،رضامندي است که همسران در ازدواج تجربه میکنند.
آمار طالق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است نشانگر آن است که رضایت
زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست .چنانچه عدم توافقهاي جدي و مکرري که اغلب
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در اوایل ازدواج به وجود میآید حل نگردد ،میتواند رضایت زناشویی در همسران را به
مخاطره اندازد (تانی گوچی ،فریمن ،تیلور و مالکارن.)2006 ،1
اهمیت کیفیت زندگی زناشویی یا همان رضامندي و نارضایتی زناشویی ،در تأثیر آن بر
سالمت روان و جسم پدیدار میشود .رضایت و یا نارضایتی زناشویی ،بر بسیاري از ابعاد
زندگی فردي و اجتماعی تأثیر میگذارد .براي مثال افراد متأهلی که رضایت زناشویی دارند،
زندگیشان پایدار بوده و استحکام بیشتري دارد ،عموماً عمر طوالنی داشته ،از نظر جسمانی
سالمترند ،و شاد هستند .ازسوي دیگر نارضایتی زناشویی ،با سالمت روان کمتر و
بیماريهاي جسمانی بیشتر نظیر سرطان ،بیماريهاي قلبی و درد مزمن رابطه دارد .بررسی
مربوط به تعامالت زناشویی حاکی از احتمال وجود مکانیزمهایی است که نشان میدهند
رفتارهاي خصمانه در طول مدت اختالف و نارضایتی زناشویی ،با تغییر کارکردهاي ایمنی
غدد درونریز و قلبی ـ عروقی رابطه دارد .میان نارضایتی زناشویی و اختاللهاي جسمانی و
عاطفی ،یک رابطة آشکار وجود دارد .افراد متأهل داراي رضایت زناشویی ،اغلب درآمد
باالیی دارند ،در رفتارهاي خطرناک کمتر درگیر میشوند و تغذیة سالمیدارند .از سوي
دیگر ،مردان مطلَّقه در مقایسه با مردانی که روابط زناشویی موفقی دارند بیشتر احتمال دارد
دچار مرگ زودرس شوند و در بین آنان فشار خون دو برابر ،سرطان گلو چهار برابر و
ذاتالریه هفت برابر وجود دارد که آنها را بیشتر به سوي مرگ زودرس پیش میبرد
(جدیري ،جان بزرگی ،رسولزاده طباطبایی.)1393 ،
در جمعیت عادي ،خطر ابتالي کودکان به ناهنجاريها و بدشکلی مادرزادي  1به 40
است ،در صورتی که این میزان براي کودکانی که والدین آنها ازدواج خویشاوندي
درجه سه دارند 1 ،به  20اعالم شده است (اکرمی .)1385 ،توزیع فراوانی کودکان
آهستهگام ،ناشنوا ،نابینا در والدین خویشاوند ،بیشتر از والدین غیرخویشاوند است (فتجزاده،
هادي ،بابایی بیگی ،بذرگر ،داربوئی ،و شجایی .)1384 ،ازدواجهاي خویشاوندي به طور
معناداري در والدین کودکان مبتال به ،تاالسمی ،بیماريهاي مربوط به دوره بارداري،
کمشنوایی و ناشنوایی ،بدشکلیهاي مادرزادي ،بیماريهاي مادرزادي قلبی ،اختاللهاي
گفتاري ،نقایص لوله عصبی و عوامل خطرزاي مرتبط با آن باالست (افروز.)1384 ،

1. Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcarne
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در این بین ،مطالعات انجام شده در بریتانیا میزان ابتال به ناهنجاريهاي مادرزادي در
فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندي  8برابر ،در چین و فرانسه  10برابر ،در هند  9برابر،
در اصفهان  6برابر گزارش شده است (عالمه .)1377 ،موفق ( )1388نشان داد که فراوانی
نسبی ناهنجاريهاي مادرزادي در ازدواجهاي خویشاوندي بیشتر از ازدواجهاي
غیرخویشاوندي است.
وجود کودک معلول بر حسب نوع و شدت مشکالتش ،به فشار روانی والدین میافزاید.
داشتن چنین کودکی براي والدینی که به طور حاشیهاي سازش یافتهاند ،کانون تنشهایی
میشود که غالبا وحدت و یکپارچگی زندگی مشترک ،سالمت عمومی و هیجانی و رضایت
زناشویی و کیفیت زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .والدین کودک داراي
معلولیت از یک واکنش روانشناختی فراگیر به عنوان اندوه مزمن رنج میبرند که پاسخی
قابل درک و طبیعی به یک حادثه دردناک است .اندوه مزمن به عنوان احساس عود کنندهاي
که توسط والدین کودک با معلولیت تجربه میگردد ،توصیف شده است .شدت اندوه و
این که چگونه توسط والدین اظهار میشود به ویژگیهاي فردي والدین بستگی دارد .مادر
کودک با معلولیت بیشتر تحت تأثیر مشکالت کودک قرار میگیرد تا مشکالت اقتصادي.
افسردگی یکی از پیامدهاي منفی داشتن کودک با معلولیت میباشد (ترنبال و ترنبال،2005 ،1
به نقل از شریفی درآمدي وکیلی و نریمانی.)1390 ،
پژوهشهاي بسیاري به مقایسه میزان سالمت روان و رضایت زناشویی والدین کودکان
با معلولیت و والدین کودکان عادي پرداخته و نشان دادهاند که میزان سالمت روان (راید و
برانت ،2006 ،2به نقل از نریمانی ،آقامحمدیان شعرباف و رجبی )1386 ،و رضامندي
زوجیت (دینی ترکی ،بهرامی ،داور منش و بیگلریان )1385 ،در والدین کودکان با معلولیت
کمتر از والدین کودکان عادي است.
تولد هر کودک معلول میتواند بر پویایی والدین و روابط آنها اثر بگذارد .اثرات
تولد کودک معلول بر والدین میتواند بسیار عمیق تر باشد ،زیرا خصوصیات این کودکان
بر تعامالت کودک والد ،و والد–والد تأثیر میگذارد (افروز .)1383 ،میزان رضایت و
کیفیت زندگی والدین کودک با معلولیت ،با شدت مشکالت و رفتارهاي ناسازگارانة
1. Trunbull & Trunbull
2. Riyd- Brant
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کودک رابطه دارد ،به این صورت که هر چه میزان مشکالت کودک بیشتر باشد والدین
احتماال از سالمت روان کمتر ،انزواي اجتماعی بیشتر و همچنین عدم ابراز رضایت از
همدیگر برخوردارند (لزنبري ،رفلدت .)2004 ،1در واقع ،تولد کودک استثنایی نه تنها
والدین ،بلکه سایر اعضاي خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد .به بیان دیگر معلولیت یکی از
فرزندان ،مانع آن میشود که خانواده بتواند کارکردهاي متعارف خود را به نحو مطلوب
داشته باشد.
از سویی دیگر ،والدین بسیاري از کودکان معلول ،معموال زندگی اجتماعی محدودي
دارند .فعالیتهاي مربوط به گذران اوقات فراغت 2مثل فعالیتهاي ورزشی ،تفریحی و
سرگرمیو یا فعالیتهاي خانوادگی مثل بازدید از دوستان و شرکت در میهمانی خانوادگی
اغلب تحت تأثیر شرایطی مانند مراقبتهاي بسیار وقت گیر از کودک قرار میگیرند و
کیفیت زندگی والدین را آسیب پذیر میسازد .پژوهشها ،نشان میدهند که نگرانی در مورد
داشتن فرزند معلول ،فشار روانی والدین به ویژه مادر را به شدت افزایش میدهد و باعث
میشود سالمت روان ،رضایت از زندگی و سازگاري آنها کاهش مییابد .شل)2011( 3
نشان داد که اگر والدینی که کودک معلول دارند ،راهبردهاي ارتباطی جدید را اتخاذ نکنند
مشکالت ارتباطی والد ـ فرزندي ایجاد میشود که اثر منفی بر کودک و نیز والدین خواهد
گذاشت.
حضور کودک معلول در خانواده باعث ایجاد یک سري احساسات منفی در والدین
میشود .این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل درنیایند و تعدیل نشوند نه تنها سالمت
روان والدین را به خطر میاندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط والدین و کودک را پیچیده
میسازد و در نهایت موجب اضمحالل انرژي روانی و دیگر توانمنديهاي آنان میشود.
در واقع ،تولد و حضور کودک با معلولیت در هر خانوادهاي میتواند رویدادي نامطلوب
و چالشزا تلقی شود که احتماال تنیدگی ،سرخوردگی ،احساس غم و ناامیدي را به دنبال
خواهد داشت .شواهد متعددي حاکی از آن است که والدین چنین کودکانی ،به احتمال
بیشتري با مشکالت اجتماعی ،اقتصادي و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کنننده ،مخرب
و فراگیر دارند ،مواجه میشوند.
1. Lessnberry & Rehfeldt
2. times of leisure
3. Schell
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با وجود پیشینه پژوهشی مبنی بر اینکه دغدغه و وجود کودک با معلولیت که در
خانوادههاي خویشاوند وجود دارد ،میتواند بر رضایتمندي و کیفیت زندگی زناشویی تاثیر
منفی داشته باشد و مشاهده گزارشها متعدد از که احتمال داشتن فرزند معلول در خانوادههاي
خویشاوند بیشتر است (ارجمندنیا ،افروز و ساداتی1388 ،؛ افروز و نعمتی1388 ،؛ الک بال
و ون-بوخن )2014 ،1در سالهاي اخیر پژوهشها نشان میدهد که لزوم دغدغه داشتن فرزند
معلول در خانوادههاي معلول کیفیت زندگی این خانوادهها را تحت تاثیر قرار نمیدهد
(اسمال ،بیتلز ،پتریک و رایت .)2016 ،2این مقاله تالشی است براي بررسی برخی از
پژوهشهایی که به بررسی رضایت و کیفیت زناشویی در خانوادههایی که ازدواج
خویشاوندي را تجربه کردهاند و به صورت نظامند این مقوله را با در نظر گرفتن داشتن
دغدغه فرزند معلول بررسی کرده است.

روش
در پژهش حاضر با استفاده از کلیدواژههاي واژههاي ازدواج خویشاوندي ،رضایت زناشویی،
خانواده کودکان با نیازهاي ویژه ،سازگاري زناشویی ،دانشآموزان با ناتوانیهاي رشدي،
کیفیت زناشویی و در پایگاههاي اطالعاتی مگ ایران ،سیویلیکا ،نورمگزISC ،SID ،
اطالعاتی جمع آوري شد و اطالعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش که شامل
بررسی دغدغههاي داشتن فرزند معلول بود و شواهد پژوهش -محور در ارتباط با کیفیت و
رضایت زناشویی خانوادههاي خویشاوند و چالشهاي مرتبط با آن انتخاب شدند و بهصورت
مروري مورد بررسی قرار گرفتند ،در ادامه و در بخش یافتههاي مروري در این خصوص
گزارش شده است .مقالههاي چاپ شده مورد بررسی به زبان فارسی بین سالهاي -1386
 1397بودند.

نتایج
در جدول شماره  1پژوهشهاي انجام شده در رابطه با دغدغههاي داشتن فرزند معلول و
کیفیت زناشویی در والدین با ازدواج خویشاوندي به صورت خالصه آورده شده است.

1. Iqbal & Van Bokhoven
2. Small, Bittles, Petherick & Wright
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جدول  .1دغدغههای داشتن فرزند معلول و کیفیت زناشویی در والدین با ازدواج خویشاوندی
طرح
پژوهش و
روش نمونه
گیري

مطالعه

گروه هدف

هدف

کاکابرایی و
صیدي ()1390

ازدواجهاي
در
خویشاوند
والدین کودکان

تعیین
ازدواجهاي
خویشاوندي
غیرخویشاوندي

نتایج

فراوانی

استثنایی

موفق ()1388

جناآبادي،
ناستی
()1389

ازدواجهاي
خویشاوندي

و
در

پس
رویدادي،
نمونهگیري

خویشاوندي
ازدواجهاي
میتوانند یکی از عوامل مهم
بروز معلولیتها باشد

کودکان
والدین
استثنایی و عادي

خوشهاي

ازدواجهاي
خویشاوندي در بروز
ناتوانیها

تحلیلی
توصیفی،
در دسترس

میزان نا بهنجاري در
ازدواجهاي خویشاوندي 3
برابر ازدواجهاي غیرخویشاوند
است

علی-
مقایسهاي
نمونهگیري
در دسترس و
هدفمند

نتایج نشان از وضعیت نامطلوب
رضایت زناشویی والدین
کودکان کمتوان ذهنی دارد.
میزان معنا در زندگی زوجین
داراي رضامندي زوجیت،
بیشتر از میزان معنا در زندگی
زوجین فاقد رضامندي زوجیت

رضایت زناشویی
والدین کودکان
کمتوان ذهنی

رضایت
والدین
کمتوان ذهنی

جهان ()1386

رابطه بین داشتن
معنا در زندگی و
رضایت از زندگی
زناشویی

تعیین داشتن معنا در
زندگی و رضایت از
زندگی زناشویی

همبستگی،
تصادفی

افروز و هاشمی
رزینی ()1385

رضامندي
زوجیت والدین
کودکان
و
فلجمغزي
والدین کودکان
عادي

رضامندي
تعیین
والدین
زوجیت
کودکان فلج مغزي و
والدین کودکان عادي

علی
مقایسهاي
نمونهگیري
تصادفی

میزان رضامندي زوجیت
والدین کودکان فلجمغزي و
والدین کودکان عادي تفاوت
معنادار دارد

دینی ترکی،
بهرامی ،داور
و
منش
بیگلریان
()1385

رابطه فشار روانی
رضامندي
با
زناشویی

تعیی رابطه فشار روانی
با رضامندي زناشویی
کودکان
والدین
عقبمانده ذهنی

همبستگی
نمونه گیري
دردسترس و
هدفمند

بین فشار روانی با رضامندي
زناشویی در والدین با فرزند
عقبمانده ذهنی رابطه منفی
وجود دارد

زایی

زناشویی
کودکان
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بنی جمالی،
محمدزاده
(،)1384
حسنپور،
سیف نراقی،
قره خانی و
جعفري
()1391
برجیس ،حکیم
جوادي ،طاهر،
غالمعلی
و
لواسانی
حسین خانزاده
()1392

قاسمی ()1389
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والدین کودک
کم توان ذهنی

والدین کودکان
استثنایی

تعیین تأثیر کم توانی
ذهنی کودک بر
رضامندي زناشویی
والدین

علی مقایسه
در
اي،
دسترس

رابطه دلبستگی به
خدا و سالمت روان

همبستگی،
نمونه گیري

رابطه دلبستگی به خدا با
سالمت روان در والدین

در والدین کودکان
استثنایی و عادي

دردسترس و
هدفمند

کودکان استثنایی بیشتر از
والدین کودکان عادي است.

میزان
مقایسه
نگرانی ،امید و
معناي زندگی در

درمان
اثربخشی
نوروفیدبک بر عالئم

مادران کودکان
مبتال به اوتیسم،
ناشنوایی و ناتوانی

کودکان مبتال به
اختالل نارسایی توجه/
فزون کنش.

علی مقایسه
اي ،نمونه
گیري
دردسترس

والدین کودکان
استثنایی

رابطه بین باورهاي
دینی و سالمت روان با
رضامندي زناشویی در
زوجهاي
کودکان

داراي
استثنایی

همبستگی،
نمونه گیري
در دسترس

رابطه استرس ،نگرش

نعمتی ،افروز،
عسگري،
غباري بناب
()1391
نظري ،افروز،
خجسته مهر،

میزان نگرانی ،امید و معناي
زندگی در مادران کودکان
مبتال به اوتیسم ،ناشنوایی و
ناتوانی یادگیري .تفاوت وجود
دارد.

یادگیري

شهرستان ساري
تاجري،
بحیرایی
()1387

در میزان رضامندي زوجیت
والدین کودکان آهسته گام بر
حسب سطوح مختلف ذهنی با
میزان رضامندي زوجیت
والدین کودکان عادي تفاوت
معنادار دیده شد.

مادران با کودک
ناتوانی

ازدواج
خویشاوندي در
والدین
والدین خویشاوند
و غیر خویشاوند

مذهبی و آگاهی با
پذیرش کودکان پسر
کم توان ذهنی در
مادران.
ازدواجهاي
شیوع
در
خویشاوندي
والدین کودکان ناشنوا
و عادي در اردبیل
ویژگیهاي
اجتماعی

روانی-
والدین

همبستگی،
نمونهگیري
تصادفی
مقایسه اي،
نمونهگیري
در دسترس
علی مقایسه
اي،

بین باورهاي دینی و سالمت
روان با رضامندي زناشویی در
زوجهاي داراي کودکان
استثنایی شهرستان ساري رابطه
معنادار وجود دارد.
بین استرس ،نگرش مذهبی و
آگاهی با پذیرش کودکان
پسر کمتوان ذهنی در مادران
رابطه معنادار وجود دارد.
شیوع ازدواجهاي خویشاوندي
در والدین کودکان ناشنوا
بیشتر از والدین غیرخویشاوند
است.
سطح روانی  -اجتماعی والدین
با بیش از یک فرزند داراي
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لواسانی
()1390

خویشاوند و غیر
خویشاوند با بیش از
یک فرزند استثنایی در
مناطق شهري و
روستایی اهواز

نمونهگیري
در دسترس

نیازهاي ویژه در هر دو گروه
در سطح مطلوبی قرار ندارد و
از بین سایر ویژگیهاي روانی-
اجتماعی ،بین نوع تمایل به
فرزندآوري در دوگروه تفاوت
معنادار وجود دارد

حاجی
اسفندیاري،
افروز هومن و
یاریاري
()1389

فراوانی ازدواجهاي
ششگانه خویشاوندي و
غیر خویشاوندي در
کودکان
والدین
استثنایی و عادي

علی مقایسه
اي،
نمونهگیري
دردسترس و
هدفمند

فراوانی ازدواجهاي ششگانه
و
خویشاوندي
غیرخویشاوندي در والدین
کودکان استثنایی و عادي
تفاوت دارد

صالحی،
آثاري ،مهرابی
کوشکی
(،)1389

میر لوحی ،میر
لوحی (،)1388

مختاري
باجا)2003( 1

و

ازدواج خویشاوند
والدین کودکان
استثنایی

ازدواج خویشاوند
والدین کودکان
عقبمانده ذهنی

ازدواج خویشاوند
والدین کودکان
عقب مانده ذهنی

ازدواجهاي
خویشاوندي

نقش ازدواج فامیلی در
بیماران عقبماندگی
ذهنی در یک جمعیت
روستایی

همبستگی،
نمونهگیري
دردسترس

رابطة نسبت فامیلی
والدین و کمتوانی
کودکان
ذهنی

همبستگی،
نمونهگیري
دردسترس و

شهرستان فالورجان

هدفمند

ازدواجهاي
خویشاوندي،
اختاللهاي ژنتیکی و
شکلیهاي
بد
مادرزادي در ایران

توصیفی،
نمونه گیري
در دسترس

نتایج نشانگر آن بود که والدین
 133نفر از افراد عقب مانده
ذهنی ( 64/6درصد) ازدواج
خویشاوند داشتند
بین نسبت فامیلی والدین وکم
توانی ذهنی کودکان شهرستان
فالورجان رابطه وجود دارد.
هرچه نسبت خویشاوندي
والدین نزدیک تر باشد امکان
بروز مشکالت و ناهنجاريها
در فرزندان بیشتر خواهد بود ،و
والدین خویشاوندي که یک
فرزند مبتال داشته باشند احتمال
این که فرزند بعدي آنها نیز
مبتال باشد  13بار بیشتر است

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود تولد هر کودک معلول میتواند بر پویایی
والدین و روابط آنها اثر بگذارد ،زیرا باید تغییرات متعددي را جهت سازگاري با حضور
یک عضو جدید تحمل کنند .اثرات تولد کودک معلول میتواند رضایت زناشویی و
1. Mokhtari & Bagga
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کیفیت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد .البته عواملی مانند دلبستگی به خدا ،باورهاي مذهبی
میتواند این تاثیر را تعدیل نماید.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی دغدغههاي داشتن فرزند معلول و کیفیت و رضایت زناشویی
خانوادههاي خویشاوند بود .براي این منظور ،با استفاده از روششناسی مروري متون اصلی
موجود در این زمینه از پایگاههاي اطالعاتی استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس پیشینه موجود ،تولد کودک معلول میتواند بر پویایی والدین و روابط آنها اثر
بگذارد ،زیرا باید تغییرات متعددي را جهت سازگاري با حضور یک عضو جدید تحمل
کنند (افروز .)1383 ،در واقع دغدغه داشتن کودک معلول ،تأثیر عمیقی بر روابط والدین
میگذارد که باعث میشود گاهی اوقات احساساتی نظیر غم و اندوه ،ناکارآمدي و
سردرگمی در والدین بروز کند .واکنش والدین در برابر کودک معلول خود بستگی به
عوامل زیادي از جمله میزان حمایت والدین توسط شبکههاي غیررسمی مانند خویشاوندان
و دوستان ،و شبکههاي رسمی مانند مؤسسات حرفهاي و حمایتی دارد (به پژوه.)1391 ،
البته میزان و کیفیت معلولیت فرزندان میتواند تعیینکننده کیفیت و رضایت زناشویی
باشد .در همین راستا ،کی ،ژوانه )2014( 1پژوهشی با عنوان فشار روانی و رضامندي زوجیت
والدین کودکان داراي نیازهاي ویژه هنگ کنگ ،بر روي  72نفر از والدین انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان داد بین مسئولیتهاي نگهداري روزانه از کودک و فشار روانی والدین
و همچنین بین فشار روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان داراي نیازهاي ویژه رابطه
معنادار وجود دارد .همچنین ،گائو 2و همکاران ( ،)2012در پژوهشی مسائل مربوط به روابط
زناشویی و کارکرد خانواده را در والدین  47کودک ناشنوا در مقایسه با والدین  50کودک
عادي مطالعه کرد .نتایج مطالعه نشان داد که والدین کودکان ناشنوا رضایت زناشویی
کمتري داشتند همچنین مادران کودکان ناشنوا در مقایسه با همسران خود رضایت زناشویی
کمتر و مسائل روانی بیشتري داشتند این پژوهش نشان داد که والدین کودکان ناشنوا
بیشتر با مسائل مربوط به سالمت عمومی ،ناسازگاريهاي خانوادگی و تعارضهاي زناشویی
رو به رو میشوند که این مسئله در مادران بیشتر بود .در واقع ،مادران کودکان با نیازهاي
1. Ki & Joanne
2. Gau

ازدواج خویشاوندی :دغدغههای معلولیت فرزندان ،کیفیت و رضایت زناشویی

61

ویژه اضطراب بیشتري را تجربه میکنند (رحیمی ،افراسیابی ،رستم پور گیالنی و قدوسی نیا،

1396؛ علیخانی ،منظري توکلی و منظري.)1392 ،
در ازدواج خویشاوندي احتمال این که هر زن و شوهر ناقل چند ژن بیماري زاي معین
باشند ،بسیار زیادتر از ازدواج غیر خویشاوندي است که تشابه ژنتیکی کمتري دارند .احتمال
مبتال شدن فرزندان به بیماريهاي ارثی نهفته در ازدواج خویشاوندي خیلی بیشتر از ازدواج
غیر خویشاوندي است .ارتباط مثبت معناداري بین اختاللهاي کودکان و نسبت
خویشاوندي والدین دیده شده است (وهاب و همکاران ،2006 ،به نقل از حاجی
اسفندیاري ،افروز ،هومن ،یاریاري .)1389 ،با توجه به این نکته که درصد قابل توجهی
ازنارساییها محصول ازدواج خویشاوندي میباشند ،گفته شد که جلوگیري از این گونه
ازدواجها و یا مشاوره با متخصصان ژنتیک میتواند درصد قابل توجهی از نارساییهایی را
که محصول همخونی می باشند کاهش دهد .توجه به عوامل دیگري از جمله مشاوره قبل از
ازدواج افرادي که علل مشکالت آنان ارثی است نیز میتواند درصد قابل توجهی ازاین
نارساییها را کاهش دهد (افروز .)1386 ،حسین ( ،)2007در پژوهش خود در قطر نشان داد
که ازدواجهاي خویشاوندي به عنوان یکی از عوامل خطر ساز در تولد کودکان مبتال به
عقب ماندگی ذهنی ،ناشنوایی ،تاالسمی ،بیماريهاي مزمن کلیوي و نارساییهایی از این
اجلونی1

قبیل عامل تأثیر گذاري میباشد .در همین راستا ،همامی ،ماسري ،الحدیدي و
( ،)2007در پژوهشی که به مطالعه رابطه همخونی و اختاللهاي ارثی بر روي  623خانواده
با نشانگان ارثی ،ناهنجاريهاي مادرزادي و عقب ماندگی ذهنی در کشور اردن انجام
دادند ،نشان دادند که  69درصد از ازدواجها از نوع خویشاوندي بودند.

با این وجود ،بین نظام باورها و نگرانی در مورد داشتن فرزند معلول رابطه عکوس وجود
دارد .در واقع میتوان گفت ،همة افراد نظامی از باورها دارند که دنیاي آنها را ساختارمند
کرده و به تجاربشان معنا میدهد ،و بدون آنها سردرگم و سرگردان میمانند .باورهاي
دینی در پرداختن به نکات معنادار زندگی ارزش مثبتی دارند و میتوانند با ایجاد نگرش
مثبت به موقعیتهاي فشارزاي روانی تا حد زیادي اضطراب مرتبط با موقعیتها را کاهش
داده و باعث آرامش درونی افراد گردند (اسنایدر .)2001 ،2طرفداران نقش باورهاي دینی
1. Hamamy, Masri, Al-Hadidy & Ajlouni
2. Snyder
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در بهبود سالمت روان و سازگاري بین فردي ،تالشهاي متعددي را جهت برقراري ارتباط
بین دو مفهوم سالمت و باورهاي دینی تحت عنوان بهزیستی معنوي انجام دادهاند .بهزیستی
معنوي را میتوان حسی از ارتباط داشتن با دیگران ،داشتن معنی و هدف در زندگی و
داشتن اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کرد (هاوکز ،هال ،تالمن و دایچینز،1
 .)1995باورهاي دینی به طور مثبت با سازگاري زناشویی ،خوشحالی و رضامندي زوجیت
باالتر ارتباط دارد و همچنین یک عامل مهم در جلوگیري از طالق است .آثار باورهاي دینی
بر بدن انسان و ارتقاي سالمت جسمی و روانی افراد ،و افزایش طول عمر به اثبات رسیده
است .باورهاي دینی از طریق حمایت اجتماعی ،احتمال پذیرش مشکالت را در والدین
کودک داراي نیازهاي ویژه در موقعیتهاي تنشزا افزایش میدهد .نتایج پژوهشها نشان
می دهند والدینی که از مقابلههاي دینی بیشتري استفاده میکنند از سالمت روان بیشتري
برخوردارند (وهاب زاده ،مالک ،خراسانی.)1376 ،
در نهایت ،با توجه به لزوم شناسایی نحوه ارتباط داشتن فرزند معلول و رضایت زناشویی
در والدین خویشاوند پیشنهاد میشود تا جهتگیري نظري پژوهشگران به این حیطه تغییر
یابد .با توجه به این که در کشورمان ازدواج خویشاوندي بسیار اتفاق میافتد ،میتوان به
حوزه توجه ویژه داشت تا بتوان در مورد کیفیت و رضایت زناشویی زوجین که ازدواج
خویشاوند دارند ،گامها موثر برداشت .همچنین الزم به ذکر است با توجه به این که میزان
معلولیتها در خانوادههاي با ازدواج خویشاوند بیشتر است ،پیشنهاد میشود آگاهیهاي الزم
در این حوزه اتفاق بیافتد تا بتوان از پیامدهاي آن جلوگیري نمود .در پایان پیشنهاد میشود
کارگاهها و پژوهشهایی در این زمینه صورت بگیرد.

منابع
ارجمندنیا  ،ع .ا؛ افروز ،غ؛ و ساداتی ،س .س .)1388( .بررسی علل اصلی معلولیتها در
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اکرمی ،س .م .)1385( .ازدواج فامیاي از دیدگاه مشاوره ژنتیک و عقاید .مجله بیماريهاي
کودکان ایران.50-35 ،)3( 16 .
امینی ،س .ر؛ و کمالی ،م . )1388( .بررسی شیوع نسبت فامیلی والدین در دانش آموزان
داراي افت شنوایی مدارس استثنایی شهر مشهد .مجموعه مقاالت اولین همایش
پیشگیري از معلولیتها .ناشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور .چاپ اول.
برجیس ،م؛ حکیم جوادي ،م؛ طاهر ،م؛ غالمعلی لواسانی ،م.؛ و حسین خانزاده ع ،ع.)1392( .
مقایسه میزان نگرانی ،امید و معناي زندگی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم ،ناشنوایی
و ناتوانی یادگیري .نشریه ناتوانیهاي یادگیري.27-6 ،)8( 1 ،
بنی جمالی ،ش .ا؛ و محمدزاده ،س . )1384( .تأثیر کمتوانی ذهنی کودک بر رضامندي
زناشویی والدین .اندیشههاي نوین تربیتی.74-61 ،)1( 1 ،
بهپژوه ،ا .)1391( .خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه .تهران :انتشارات آواي نور.
تاجري ،ب؛ و بحیرایی ،ا .)1387( .بررسی رابطه استرس ،نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش
کودکان پسر کمتوان ذهنی در مادران .پژوهش در حیطه کودکان استثنایی-205 ،8 ،
.224
جدیري ،ج؛ جانبزرگی ،م؛ و رسولزاده طباطبایی ،س .ک .)1393( .بررسی رابطه

رضامندي زناشویی (بر اساس معیارهاي دینی) با عوامل جمعیتشناختی ،تحصیالت،
طول مدت ازدواج ،سن ازدواج و تفاوت سنی .چکیده مقاالت ششمین کنگره ملی
آسیب شناسی خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده خانواده.
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جناآبادي ،ح؛ و ناستیزایی ،ن .)1389( .رضایت زناشویی والدین کودکان کمتوان ذهنی.
فصلنامه طلوع بهداشت 2( 9 ،و .44 -33 ،)3
جهان ،ف .)1386( .رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی .مجله
روانشناسی تربیتی.69-49 ،)6( 2 ،
حاجی اسفندیاري ،ل؛ افروز ،غ؛ هومن ،ح .ع؛ یاریاري ،ف .)1389( .فراوانی ازدواجهاي
ششگانه خویشاوندي و غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و عادي .فصلنامه
کودکان استثنایی.184-175 ،)8( 1 ،
حسن پور ،ا؛ سیف نراقی ،م؛ قره خانی ،ا؛ و جعفري ،م .)1391( .بررسی رابطه دلبستگی به
خدا و سالمت روان در والدین کودکان استثنایی و عادي شهر همدان سال تحصیلی

 .1387 – 1388فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.1-20 ،)6( 2 ،
دینی ترکی ،ن؛ بهرامی ،ه؛ داورمنش ،ع؛ و بیگلریان ،ا .)1385( .رابطه فشار روانی با
رضامندي زناشویی در والدین کودکان عقبماندهي ذهنی  .فصلنامه توانبخشی،)4( 7 ،
.122-136
رحیمی ،م؛ افراسیابی ،ح؛ رستم پور گیالنی ،ط؛ و قدوسی نیا ،ع .)1396( .تأثیر داشتن

کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران :رویکرد کیفی .فصلنامه روانشناسی افراد
استثنایی.70-45 ،)26( 7 ،
شریفی درآمدي ،پ؛ وکیلی ،س؛ و نریمانی ،پ . )1390( .مقدمهاي بر آموزش و پرورش
دانشآموزان استثنایی .تهران :انتشارات آواي نور.
صالحی ،م؛ آثاري ،ح؛ و مهرابی کوشکی ،ع .)1389( .نقش ازدواج فامیلی در بیماران
عقبماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی .مجله دانشکده پزشکی اصفهان28 .
(.1076-1083 ،)116
عالمه ،ز .)1377( .ارتباط بین ناهنجاريهاي آشکار با ازدواجهاي فامیلی درجه سه در شهر
اصفهان .پژوهش در علوم پزشکی47 - 45 ،)1( 3 ،
علیخانی ،م؛ منظري توکلی ،ع؛ و منظري ،ح؛ ( .)1392عوامل مرتبط با اضطراب مادران
داراي کودک با نیازهاي ویژه .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی .163 -145 ،)10( 3
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فتحزاده ،م؛ هادي ،ن؛ بابایی بیگی ،م .ع؛ بذرگر ،م؛ داربوئی ،م؛ و شجایی ،ا.)1384( .
ناهنجاريهاي ژنتیکی و غیرژنتیکی در فرزندان پدر و مادر خویشاوند و غیرخویشاوند.
مجله تحقیقات علوم پزشکی.78-89 ،) 4( 3 ،

قاسمی ،ه .)1389( .رابطه بین باورهاي دینی و سالمت روان با رضامندي زناشویی در
زوجهاي داراي کودکان استثنایی شهرستان ساري .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه
پیام نور تهران.
کاظمی ،ز .)1390( .بررسی تأثیر آرمان گرایی توسعه اي بر شکاف بین نگرشهاي نسلها
بر ازدواج خویشاوندي ،فصلنامه خانواده پژوهی.106-116 .)2( 16 ،
کاکابرایی ،ک؛ و صیدي ،م .)11390( .بررسی و مقایسه فراوانی ازدواجهاي خویشاوندي و
غیرخویشاوندي در والدین کودکان استثنایی و عادي .مجله پژوهش و سالمت،)1( 2 ،
.167 -162
لطفی ،ي؛ مهرکیان ،س؛ و جعفري؛ ز .)1385( .بررسی شیوع نسبت فامیلی والدین در
کودکان دچار کاهش شنوایی مراجعهکننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی ایران.
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازي.188-183 ،)51( 13 ،
موفق ،ا .)1388( .بررسی پرهیز از ازدواج با اقوام نزدیک و آثار بروز ناتوانی در فرزندان.
فصلنامه اخالق پزشکی.136-124 ،)7( 3.
میرلوحی ،ف .س؛ میر لوحی ،ن .)1388( .رابطة نسبت فامیلی والدین و کمتوانی ذهنی
کودکان شهرستان فالورجان .مجموعه مقاالت همایش پیشگیري از معلولیتها.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
نریمانی ،م؛ آقامحمدیان ،ش؛ ح .ر؛ و ر ،س . )1386( .مقایسه سالمت روانی مادران کودکان
استثنایی با سالمت روانی مادران کودکان عادي .فصلنامه اصول بهداشت روانی9 .
(.86-97 ،)34
نظري ،س؛ افروز ،غ؛ خجسته مهر ،ر؛ و لواسانی ،م .)1390( .مقایسه ویژگیهاي روانی-

اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق
شهري و روستایی اهواز .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی – همایش خانواده.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
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